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CADERNO DE PROVAS

1 – A prova terá a duração de duas horas, incluindo o tempo 
necessário para o preenchimento do gabarito.
2 – Marque as respostas no caderno de provas, deixe para 
preencher o gabarito depois que terminar a prova. O gabarito deve 
ser preenchido com caneta de tinta preta ou azul.
3 – O gabarito não será substituído em nenhuma hipótese.
4 – Não amasse, dobre ou rasgue seu gabarito.
5 – Será anulada a questão cuja resposta contiver rasura, estiver 
em branco ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
6 – Ao receber a ordem do Fiscal de Sala para o início da prova 
confira este caderno com muita atenção.
7 – Durante a prova não será admitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer espécie de equipamento (calculadora, 
celular, pager, bip, etc.).
8 – Ao terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala seu 
gabarito e o seu caderno de provas. 
9 – Não se esqueça de preencher no gabarito o seu número de 
inscrição, o número de sua sala de prova e sua assinatura.
10 – O candidato só poderá entregar seu gabarito depois de 
decorrida uma hora do início das provas.

REALIZAÇÃO: AMN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA






PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO-MG 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2009

CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 – Doença de caráter universal é a mais comum das 
doenças periodontais. Ocorre em qualquer indivíduo, se 
houver acúmulo suficiente de placa na margem gengival, 
denomina-se:

A) Cárie.
B) Gengivite.
C) Candidíase.
D) Câncer de boca.

02 - Em relação à doença cárie é correto afirmar, EXCETO:

A) É uma doença não transmissível que ataca os dentes 
resultando na destruição localizada dos tecidos dentários.
B) A cárie é uma doença multifatorial.
C) Os sinais mais comuns da doença são as cavidades ou 
“buracos” visíveis em vários tamanhos e extensões.
D) A susceptibilidade dos tecidos dentais à doença cárie pode 
variar enormemente entre regiões ou superfícies dentais e entre 
grupos de dentes.

03 - Em relação às características da restauração em 
amálgama, assinale a alternativa CORRETA:

A) Tem alto custo.
B) È de difícil manipulação.
C) Resistente ao meio bucal e ás forças mastigatórias.
D) Não se adapta às paredes cavitárias.

04 - “Destruição de microrganismos patogênicos na sua forma 
vegetativa, mas sem destruir esporos”, entende-se por:

A) Esterilização.
B) Desinfecção.
C) Limpeza.
D) Descontaminação.
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05 - Em relação às radiografias interproximais é correto 
afirmar que são usadas para diagnóstico de, EXCETO:

A) Adaptação de próteses.
B) Excessos marginais de restaurações.
C) Condições de canais radiculares.
D) Cáries reincidentes sob restaurações.

06 – Os instrumentos odontológicos têm como função 
possibilitar ao Odontólogo realizar os procedimentos 
necessários, o Atendente de Consultório Dentário precisa 
conhecer estes instrumentos e suas funções, seguindo este 
raciocínio, a Cureta Periapical serve para:

A) Medir a profundidade das bolsas periodontais.
B) Remover tecido cariado.
C) Remover granulomas ou pequenos cistos periapicais.
D) Fazer suturas.

07 - Os microorganismos presentes em objetos, com exceção
dos esporos bacterianos, podem ser destruídos através do 
processo químico denominado: 

A) Assepsia.
B) Desinfecção. 
C) Descontaminação. 
D) Degermação.

08 – Assinale qual das opções apresenta a lesão infecciosa 
mais comum na mucosa oral de crianças: 

A) Gengivite erupcional.
B) Afta recorrente.
C) Gengivo-estomatite herpética.
D) Herpes labial.

09 - Em qual idade, aproximadamente, acontece a erupção do 
último dente decíduo? 

A) 6 anos
B) 14 meses 
C) 3 anos 
D) 2 anos 
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10 – Ao montar uma bandeja para realização de exame clínico, 
qual instrumento NÃO deve constar? 

A) Espátula de Hollenback.
B) Sonda exploradora.
C) Espelho bucal.
D) Pinça para algodão.
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